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…Pragnie zaprosić do udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Piosenki „Gdzie się podziały tamte melodie ?”. 

Zapraszamy osoby z umiejętnościami wokalnymi, które lubią zapomniane melodie. Chętnie usłyszelibyśmy 
piosenki ze starych płyt przedwojennych, czy też z lat 50-tych, 60-tych,70-tych,80-tych 90-tych  pięknych…  

a rzadko dziś śpiewanych. 
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci klas I -VIII 

 
  



CELE KONKURSU 

 

• wspieranie osób uzdolnionych wokalnie, 

• propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 

• twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży, 

• promocja twórczości dziecięcej i młodzieżowej, 

• promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie, 

• wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej, 

• rozwijanie talentów estradowych, 

• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

•  z uwagi na pandemię koronawirusa i zamknięcie szkół, warunkiem uczestnictwa  

w konkursie jest nagranie w domu wystąpienia uczestnika konkursu za pomocą 

telefonu, laptopa, komputera  (obraz + dźwięk). 

• uczestnicy będą oceniani w kategorii „solista” w trzech grupach wiekowych:                                                                  

szkoła podstawowa – klasy I-III, IV-VI, VII-VIII; 

• z jednej szkoły może wystąpić trzech solistów (po jednym w każdej kategorii);  

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych Miasta Rzeszowa oraz 

Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie (nie obejmuje uczniów szkół 

muzycznych); 

• czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut; 

• jeden uczestnik prezentuje jedną piosenkę; 

• tematyka piosenek jest dowolna (niedozwolone jest wykonanie piosenek zawierających 

wulgaryzmy, treści niezgodne z przyjętymi obyczajami, obrażające uczucia innych ludzi); 

• utwory muszą być wykonywane z podkładem muzycznym bez tekstu lub z akompaniamentem 

instrumentu muzycznego (niedopuszczalne są nagrane partie wokalne drugiego głosu  

lub chórków); 

 

 

TERMIN NADSYŁANIA NAGRAŃ 

 

Opiekun wykonawcy przesyła nagranie uczestnika konkursu wraz z podpisanym przez 

rodzica lub opiekuna Załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu do organizatora na adres 

robwal.974@edu.erzeszow.pl   do dnia 13 maja 2020 r. 

Uczestnik, który prześle nagranie bez podpisanego Załącznika nr 1 nie będzie mógł wziąć 

udziału w konkursie. !!! 

Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków 

przedmiotowego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r.( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 
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KRYTERIA OCENY JURY 

 

 

Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele środowiska muzycznego, wyłoni 

najlepszych wykonawców. Jury konkursowe oceniać będzie: 

 

• dobór repertuaru (tekstu i muzyki) 
• umiejętności wokalne (emisja głosu, dykcja, intonacja) 

• muzykalność 

• pomysłowość i inwencja twórcza 

• nowatorstwo wykonania 

• interpretacja 

• ogólny wyraz artystyczny 

• estetyka wykonania 
 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

 

• organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu; 

• organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, 

zdjęciami, nagraniami, materiałami filmowymi z przebiegu konkursu; 

• uczestnicy stosują się do postanowień regulaminu; 

• ogłoszenie wyników nastąpi 20.05.2020 r. 

• wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu na adres:  

robwal.974@edu.erzeszow.pl    

 

Nagrody: 

• wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy w wersji online   

• wszyscy nauczyciele - instruktorzy otrzymują dyplomy w wersji online  

 

Organizatorzy: 

Robert Walawender – koordynator konkursu                                                     Dyrektor Szkoły  

Urszula Klimas                                                                                                mgr Bożena Zięba 

Beata Kuczek 
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Załącznik nr 1 

do regulaminu konkursu „Gdzie się podziały tamte melodie?” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do konkursu „Gdzie się podziały tamte melodie?” 

Kategoria SOLIŚCI 

Dane uczestnika konkursu 

 

Imię i nazwisko  

Klasa  

Nazwa szkoły  

Tytuł piosenki 

Czas trwania występu 
 

Oryginalne 

wykonanie 
 

Opiekun  

 

Oświadczenia opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu 

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany/a, jestem opiekunem prawnym (rodzicem) dziecka 

………………………………………………………………………………* i korzystam z pełni praw rodzicielskich/opiekuńczych w 

stosunku do wyżej wskazanego dziecka. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „Gdzie się podziały tamte melodie?”, 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na 

udział w tym konkursie ww. dziecka. 

 

 

...................................................................................... 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu) 

 

* imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu) 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu „Gdzie się podziały 

tamte melodie?” danych osobowych dziecka umieszczonych w zgłoszeniu, w celach związanych  

z prowadzeniem i dokumentowaniem konkursu, w tym na publikowanie jego danych osobowych w celu 

podania  

do publicznej wiadomości wyników konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a 

dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych 

oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. 

 

Ponadto wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z jego udziałem  

w konkursie: na Facebooku we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego 

wynikach. 

 

 

...................................................................................... 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu) 

 



 


